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SBB - Live in Spodek 2006

1. Memento z banalnym tryptykiem 2. New Century (incl. Tajemniczy świat Mariana) 3.
Odlot 4. Rainbow Man 5. Całkiem spokojne zmęczenie 6. Improv: Drums-battle 7. Walkin’
Around The Stormy Bay
Muzycy: Józef Skrzek – śpiew, gitara basowa, instrumenty
klawiszowe. Apostolis Anthimos – gitara. Sławomir Piwowar – gitara. Irek Głyk – bębny.

„Live In Spodek 2006” to zapis koncertu SBB 24 lutego 2006. Zespół występował wtedy przed
gigantami hard rocka – Deep Purple. Mamy tu płytowy debiut kolejnego ze składów zespołu –
na albumie tym za perkusją zasiadł Irek Głyk, gra on mniej wirtuozersko, bardziej rockowo niż
Wertico, z zupełnie innym feelingiem. Dodatkowo na scenie pojawił się muzyk, który w zespole
SBB grał już u schyłku lat 70. – Sławomir Piwowar, tu wyłącznie w roli gitarzysty.

Łagodnie, subtelnie zaczyna się, zadedykowane ofiarom tragicznego zawalenia się hali MTK
miesiąc wcześniej „Memento” – znów w zgrabnym skrócie, z efektownym solem gitarowym w
finale. Tytułowy utwór z nieudanej płyty „New Century” doczekał się pewnego przearanżowania
(Apostolis wplótł weń fragment swojej kompozycji „Tajemniczy świat Mariana”, znanej z płyty
Krzaka), doszły partie drugiego gitarzysty – i nagle otrzymaliśmy zwarty, przemyślany
kompozytorsko, interesujący utwór. Pewnych korekt rytmicznych doczekały się „Rainbow Man”
– tu nieco mniej funkowy niż zazwyczaj – i „Całkiem spokojne zmęczenie”. Bardzo efektownie
wypadło na scenie instrumentalne rozwinięcie „Odlotu”, między innymi znów za sprawą
drugiego gitarzysty. Piwowar daje o sobie znać także w finałowym „Walkin’ Around A Stormy
Bay”, gdzie Anthimos zasiada za drugim zestawem perkusyjnym; wcześniej wspólnie z Głykiem
wykonują improwizowany duet perkusyjny.

Ciekawy, interesujący koncert: wielka hala, kilkutysięczna publiczność i znamienici muzycy
oczekujący w kuluarach na pewno dodały SBB skrzydeł. Bardzo fajny, udany dokument
dobrego występu. --- Piotr „Strzyż” Strzyżowski, artrock.pl
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